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مارك أندري فرانش
امثل اقيم

مقدمة
قطــع الشــعب الليبــي شــوطاً طويــًال مــن النــزاع واألزمــات السياســية وجائحــة فيــروس كورونــا 
ــم  ــرة األم ــي وأس ــدة اإلنمائ ــم اتح ــج األم ــا برنام ــف فيه ــادي، وق ــزع اإلقتص ــتجد والتزع اس
تامــاً بإكمــال  اتحــدة فــي ليبيــا معهــم فــي مواجهــة هــذه التحديــات� وال نــزال ملتزمــ التزامــاً 
هــذه الطريــق معــاً� وبنــاء علــى تجربتنــا فــي ليبيــا وفــي جميــع أنحــاء العالــم، نؤمــن بإمكانيــة 
بنــاء الســالم والتعافــي والعــودة إلــى طريــق التنميــة، حيــث يســتطيع جميــع النــاس النجــاح 

وإزالة التوترات السائدة بااضي�

يــروي هــذا التقريــر بعــض الطــرق الحديثــة التــي قــام بهــا برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي، 
بالشــراكة الوثيقــة مع الســلطات الحكومية ومنظمات اجتمع ادنــي واجتمع الدولي 

ومنظمات األمم اتحدة األخرى في ليبيا للمطالبة بمستقبل أفضل للبالد. 

إن االنتخابــات العادلــة والحــرة والشــاملة ضروريــة لعمليــة االنتقــال فــي ليبيــا وهــي مفتاح 
الســالم والتنميــة الشــاملة٫ لذلك ســيواصل برنامــج األمم اتحدة اإلنمائــي تقديم الدعم 
إلــى جانــب بعثــة األمم اتحدة للدعم في ليبيا وافوضية الوطنية العليا لالنتخابات. من 
خالل اإلقرار بحق اواطن في تحديد قيادتهم ومن يحكم البالد، فإن اجراء االنتخابات من 
خالل اؤسسات التنفيذية والتشريعية أمر البد منه الستعادة العقد االجتماعي الفعال. 
باإلضافــة إلــى االنتخابــات، يحتــاج النــاس فــي ليبيا إلى ضمــان الوصول إلى الخدمــات العامة 
األساســية وإيجــاد العدالة وترســيخ أســس اإلقتصــاد. ولذلك، فإن تركيــز برنامجنا يكمن في 
دعم الوصول إلى تحســ الخدمات األساســية والفرص االقتصادية والحوكمة باجتمعات 

احلية. 

محلياً، يعمل البرنامج في 65 بلدية أي مايقارب نصف البلديات في البالد، والتي تضم 75 
٪ من السكان، حيث تساعد هذه الجهود في ضمان قدرة البلديات على ضمان الوصول إلى 
ايــاه والكهربــاء والخدمــات األساســية األخرى. باإلضافة إلى تحســ اــدارس واالعب 

الرياضية وإصالح ارافق التي تضررت جراء النزاعات السابقة.

فضــال عــن ذلــك، بــدأ رواد األعمــال فــي تنشــيط االقتصــاد احلــي علــى نطــاق صغيــر ولكــن 
طموحهم أكبر من ذلك٫من خالل مد يد العون لهم، يكتسب رواد األعمال اهارات الالزمة 

إلدارة أعمالهم التجارية بشكل أفضل وخلق فرص عمل لآلخرين.

كما يطلق برنامج األمم اتحدة اإلنمائي اســتراتيجيته كخطوة نحو اســتقبل، من خالل 
ــرة 2023-2025، يعمــل البرنامــج عــن كثــب مــع الشــركاء  برنامجــه الُقطــري الجديــد للفت
الحكومي واصلة تعزيز استجابة السلطات الحتياجات السكان وأيضاً ضمان اساءلة. 
وإذا تسمح الظروف، سيدعم البرنامج تطوير ازيد من القدرات اؤسسية في اجاالت 
الرئيســية مثل اإلدارة العامة وســيادة القانون وإدارة االنتخابات. كما ســتعمل الشراكة مع 
اإلدارات احلية في تنمية مهارات جديدة وإجراء تحســينات مســتمرة فيما بخص الوصول 
إلى الخدمات األساسية، وهذا ما نعتبره ركائز التعايش السلمي والتنمية والتعافي خالل 

التحديات الحالية واستقبلية على حد سواء.

إنني مم لجميع شركائنا، ممن يصاحبون برنامج األمم اتحدة اإلنمائي في تقديم هذا 
الدعــم، بمــا فــي ذلك تعزيــز والتعافي والصمــود كرابط ب اســاعدة اإلنســانية والتنمية 
طويلــة األجــل. ســوياً ســنواصل جنــي ثمــار الســالم ودفــع جهــود التعافــي لبلد أكثر ســالم، 

لليبيا موحدة وديمقراطية.
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يســتخدم برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي نهــج مراعــي لحساســية النــزاع مــع شــركاء التنميــة وكذلــك 
ــرات القائمــة، حيــث ســاعد تطبيــق مبــادئ هــذا  مــع اجتمعــات احليــة لضمــان التخفيــف مــن التوت
النهــج باإلضافــة إلــى إجــراء مشــاورات مجتمعيــة منتظمــة علــى معالجــة اخــاوف بشــأن التوزيــع 
تــم  العــادل واتســاوي ألجهــزة منظومــة ايــاه والبنيــة التحتيــة، حيــث أن شــحن اعــدات وتركيبهــا 

على مراحل وليس دفعة واحدة�

قــاد برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي مــن خــالل 
مشــروع "صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيا"، 
حيــث عملــت الحكومــة الليبية جنًبــا إلى جنب مع 
ــريك  ــة، و 14 ش ــة واحلي ــات الوطني اؤسس
دولــي الســتعادة الوصــول للخدمــات األساســية 
والبنيــة التحتيــة التــي مزقتهــا النزاعــات فــي 
مناطق مختلفة من البالد. ومع نهاية عام 2021، 
تــم االنتهــاء مــن إجمالــي 339 مشــروع فــي 12 
ــبكات  ــ ش ــى تحس ــذي أدى إل ــر ال ــة، األم بلدي
الكهربــاء وإعــادة تأهيــل شــبكات ايــاه والصرف 
الصحــي وتوســيع ارافــق التعليميــة والثقافية 

والصحية وازالة اخلفات والركام من الشوارع.
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بلدية  65

دعم

وضمان وصول  الخدمات األساسية

 إلي أكثر من 2 مليون نسمة

 

تطوير اهارات اإلدارية والفنية واهارات اراعية 

لحساسية النزاع ألكثر من 400 مسؤول 

في البلديات

تقديم منح لـ 11 بلدية بهدف تعزيز القدرات 

فيما يخص تقديم الخدمات األساسية

2020-2021

بينمــا كانــت البــالد تعانــي مــن عــدم االســتقرار، عمــل برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي علــى اســتعادة 
األمــل والثقــة مــن خــالل دعــم وصيانــة البنيــة التحتيــة والخدمــات وســبل العيــش واجابهــة الســريعة 
وابتكــرة لوبــاء فيــروس كورونــا اســتجد� فــي جميــع برامجــه، دعــم برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي 
علــى الفــرص وتحقيــق  التحــوالت انهجيــة فــي القواعــد وامارســات لتمكــ اــرأة وحصولهــا 

اساواة�
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فبرايــر 2021 بنغــازي. أعــاد صندوق تحقيق االســتقرار في 

ليبيــا تأهيــل جنــاح حديثــي الــوالدة بمستشــفى بنغــازي 

لألطفال بتمويل من 14 شريك دولي

ديسمبر 2020، سبها. الدكتورة سكينة خالد تفحص مريض في عيادة 

الكرامة بعد تجديدها من خالل برنامج األمم اتحدة اإلنمائي بدعم من 

14 شريك دولي.

فــي بنغــازي، تســبب الــركام الناجم عــن تدمير 
قسم كبير من ادينة في ارتفاع مستويات 
أمــراض الجهــاز التنفســي والجلديــة علــى حــد 
ســواء. لذلــك، ســاعد برنامــج األمــم اتحــدة 
اإلنمائــي فــي صيانــة ارافــق الرئيســية مثل 
عيادة البغدادي واستئناف الخدمات ألكثر من 
60 ألف شــخص ما ســاهم في عودة آالف من 
األشــخاص إلــى منازلهــم. تــم أيضــاً صيانــة 
ــل  ــث يعم ــال، حي ــازي لألطف ــفى بنغ مستش
كمرفــق طبــي رئيســي للمرضــى مــن األطفــال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــ 0 و 14 عــام. 
يســتوعب استشــفى 300 ســرير ووحــدة 
عنايــة مركــزة وجنــاح حديثــي الــوالدة يمكنــه 
بنغــازي  مــن  يوميــاً  طفــل  اســتقبال 400 

والبلديات اجاورة.
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فــي ســبها، وبعــد صيانة مركــز الكرامة الصحــي، الواقع في 
أحــد أكثــر اناطــق اهمشــة بادينــة، تمكــن حوالــي 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  مــن  ســنويا  شــخص   75000
الصحية، كما دعم البرنامج توســيع عيادة اهدية لتوفير 
الرعايــة الصحيــة األوليــة ألكثــر مــن 10000 شــخص، مــن 
بينهــم النازحــ داخليــاً واهاجريــن والذيــن يأتــون مــن 

القرى اجاورة البعيدة.

تسليم 42

سيارة إسعاف

تأهيل 32 مرفق صحي إعادة 
تسليم 84 مجموعة من اعدات الصحية

(اعقمات، أجهزة تنظيم ضربات القلب، 

البطانيات، الكمامات الطبية، وغيرها)

الوصول إلى الرعاية الصحية لـ 

3.5 مليون نسمة

بناء السالم وتعزيز التعافي الرعاية الصحية
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يونيو 2021، أوباري. صورة جماعية للطالب ومدربهم قبل اباراة في ملعب مدرسة قرطبة في يوم التسليم بعد أعمال إعادة 

التأهيل التي قام بها برنامج األمم اتحدة اإلنمائي كجزء من مشروع ريبسول. 

تضمنت الجهود ابذولة لدعم قطاع التعليم لجميع 
األطفــال فــي ليبيا صيانة مدرســت تخدمان أكثر من 
1000 طالــب وطالبــة فــي ســرت. باإلضافــة إلــى أربــع 
مــدارس تســتوعب 2300 طالــب وطالبــة فــي الجــزء 
الجنوبــي مــن طرابلــس اتضرر جراء النــزاع، من بينها 
مدرســة الربــاط حيــث يوفــر فصــل اوســيقى الجديــد 
فرصة ألستاذة زهرة الطبال إليصال حبها للموسيقى 
إلــى طالبهــا. حيث ذكــرت قائلًة: "ال أســتطيع أن أصف 
مــدى ســعادتي بالحصــول علــى هــذه اســاحة أخيًرا، 

كل شيء تغير لألفضل."

حصول 750000 

طالب على تعليم جيد

تجديد 118 منشأة تعليمية 
وشراء اعدات واللوازم

في مدينة تاورغاء، شملت تهيئة الظروف اشجعة 
على عودة العائالت النازحة ترميم مدرست ومعمل 
للكمبيوتــر. وفــي أوبــاري، ســيزيد مركــز التدريــب 
ــة الحقــوق، بحيــث  ــد مــن ســعة كلي ــي الجدي القانون

تستوعب اآلن أكثر من 400 طالب وطالبة.

ســاعد بنــاء أول ملعــب للرجبــي في ليبيــا في مدينة 
بنغازي النساء من الجامعات احلية على اشاركة 
فــي هــذه الرياضــة، حيــث ســرعان مــا أصبــح العــب 
الرياضــة   مارســة  للشــباب  ورائــج  آمــن  مــكان 

والتكييف االجتماعي.



برنامج األمم اتحدة اإلنمائي ليبيا / أمل البرغوثي ©

 برنامج األمم اتحدة اإلنمائي في ليبيا

05
2020-2021

بناء السالم وتعزيز التعافي انشآت التعليمية والرياضية والثقافية

ثر اوقع والــذي أدرجته منظمة  ــم. تأ تــة بتاريخ طويــل ويمثل ارث قي يتمتــع اســرح الرومانــي بمدينــة صبرا
األمم اتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســكو) في قائمة مواقع التراث العاي في عام 1982، بشــدة 
جــراء النــزاع فــي عــام 2016. وأصبــح ترميمه أولوية بصفته رمزاً لألمل للناس في ليبيا ودليًال على عودة الحياة 
الطبيعيــة إلــى اجتمــع.، كمــا يمكــن لهــذا اســرح أن يدفــع االقتصــاد احلــي من خــالل جذب مــا يصل إلى 

500000 سائح سنوي.

أجرى برنامج األمم اتحدة اإلنمائي، بالشراكة مع 
اليونســكو، إصالحــات فــي ارافــق غيــر التاريخيــة 
باســرح بما في ذلك دائــرة اآلثار الليبية ومكاتب 
اســرح. وبحلــول أوائــل عــام 2021، كان اوقــع 
جاهز الســتئناف العمليات، األمر الذي سمح للزوار 
مــرة أخــرى باإلعجــاب بقطعــة فريــدة مــن التــراث 

الليبي وساعد أيضاً في بناء الثقة مع البلدية.

ــي  ــي ف ــرح الرومان ــذب اس ــع أن يج ــن اتوق م
تــة حوالــي 500000 زائر ســنوي، مما  مدينــة صبرا
يخلــق نشــاط اقتصــادي مهــم وتوفيــر آالف الفرص 

الوظيفية.

جامعــة  تــدرس األلعــاب الرياضيــة فــي  عيــاد، شــابة  ذكــرت ريــم فايــز 

بنغازي، قائلًة:  "إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي ألتعلم مواد عملية".  

تفريــغ الطاقــة  وأضافــت قائلــًة: "مــن اهــم دينــة بنغــازي وللشــباب 

السلبية عن طريق الرياضة�"

ــبة  ــي بمناس ــرح الرومان ــر للمس ــة. منظ ت ــر 2022، صبرا فبراي

مراسم التسليم بعد التجديد

فبراير 2022 
صبراتة

تــراث ليبيــا الثقافــي اشــترك بــكل  "يتمتــع 

للتنميــة  مهًمــا  محــرًكا  ليصبــح  اإلمكانيــات 
األثريــة  اواقــع  توفــر  حيــث  اســتدامة 
تــة  اتميــزة، مثــل اســرح الرومانــي فــي صبرا
عمــل  فــرص هائلــة للمجتمعــات لخلــق فــرص 
وتعزيــز االقتصــاد احلــي� االتحــاد األوروبــي 
لعمــل  ودعمــه  ســاهمته  جــدًا  ســعيد 
الســلطات الليبيــة وشــركائنا فــي الحفــاظ علــى 

تراث ليبيا الثقافي الثري�"

الســيد/ خوســيه أنطونيو ساباديل، 
سفير االتحاد األوروبي في ليبيا
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بناء السالم وتعزيز التعافي انشآت التعليمية والرياضية والثقافية

واجهــت مدينــة الزنتــان كذلــك مشــكلة في ايــاه حيث 
عانــت ادينة من نقــص حاد في امدادات اياه. وصرح 
رئيــس البلديــة مصطفى محمد الباروني قائًال: "كنا على 
وشــك العطــش". لذلك، قامت شــراكة بــ برنامج األمم 
 REMSA ــة ــي وشــركة النفــط الوطني اتحــدة اإلنمائ
بتركيــب 15 مضخــة ميــاه. اآلن تصــل ايــاه الصالحــة 
للشوب إلى انازل والشركات في جميع أنحاء ادينة. 
ومــن خــالل اســتفادة جميع شــرائح الســكان اتزايدين 
فــي ادينــة، تســاعد إمــدادات اياه فــي التخفيف من 
حــدة التوتــرات التــي كانت مشــتعلة في يوم مــن األيام 

ب الحاصل على اياه واحروم منها.

ــكلة  ــى مش ــات إل ــت الفيضان ــة تحول ــة ااي ــي بلدي ف
مزمنــة، ولــم يكن بإمــكان الناس الذهــاب إلى العمل أو 
ــاه  ــة بمي ــدة امزوج ــاه الراك ــا أن اي ــة، كم ادرس
الصــرف الصحــي عرضــت 80000 شــخص لخطــر اإلصابــة 
ــات  ــاحنات ومضخ ــة بش ــداد البلدي ــد إم ــراض. بع باألم
الصــوف الصحــي، ســرعان مــا اختفــت بــرك ايــاه التــي 

ظلت قائمة أليام.

سبتمبر 2021، طرابلس. سالم ميالد، مزارع استفاد من محطات ضخ اياه 

التي تم تركيبها في مدينة القره بوللي بطرابلس والتي حســنت معيشــته 

ومعيشة أسرته اكونة من سبعة أفراد. 
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بناء السالم وتعزيز التعافي الطاقة

يقــدم الســيد/ عبــده محمــد أحمد مشــروًبا ألحــد الزبائن 

في اقهى الخاص به في مدينة أوباري ليًال بعد تركيب 

مصابيح الشوارع باأللواح الشمسية.

لتوزبــع احمــال انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي 80 محطــة توزيــع علــى اســتوى احلــي، وضــع برنامــج األمم 
اتحــدة اإلنمائــي وبعثــة األمــم اتحــدة للدعــم فــي ليبيا وبرنامــج األمم اتحــدة للبيئة والشــركة العامة 
للكهرباء الليبية (GECOL) جدوًال زمنًيا شفاًفا وعادًال لتخفيف طرح األحمال. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير 
فــي حــاالت انقطــاع التيــار، ممــا أعطــى األمــل للمواطنــ بــأن مشــاكل الكهربــاء ازمنة ســتحل فــي نهاية 
اطاف. وقد ساعدت أشكال الدعم األخرى الشركة العامة للكهرباء الليبية في تحس توعية السكان، بما 
في ذلك االرشــادات في اســتخدام الطاقة وإرســال تحذير مســبق بشــأن تخفيف األحمال. حيث أظهرت هذه 

التوعية ممارسات استهالكية جديدة، كإيقاف تشغيل سخانات اياه الكهربائية في الصيف.

اتضحــت زيــادة االســتقرار في شــبكة الكهرباء 
التيــار  انقطــاع  مــرات  عــدد  انخفــاض  فــي 
الكهربائــي، من 16 مرة في صيف عام 2020، 
ثــار العديــد مــن االحتجاجــات  األمــر الــذي أ
واألزمــات العنيفــة، إلى مرة واحــدة فقط في 
عام 2021. وارتفع توافر محطة توليد الكهرباء 
ــى 74  ــة إل ــذروة مــن 47 بائ فــي وقــت ال
بائــة، ممــا يجعل الشــركة العامــة للكهرباء 
فــي وضــع أفضــل بكثيــر إلدارة فتــرات ارتفــاع 

السحب على الكهرباء.

تقليل حاالت انقطاع التيار الكهربائي

ــروري  ــام ا ــي االزدح ــادة ف ــوم زي ــظ الي ''نالح

فــي شــارع جمــال عبــد الناصــر اــؤدي للمطــار 
حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل�. وهــذا دليــل 
عظيــم علــى الشــراكة الناجحــة بــ برنامــج 
األمــم اتحــدة اإلنمائــي واجلــس البلــدي 

لسبها�''

السيد/ عبداهللا الم صالح،
عضو مجلس بلدية سبها

برنامج األمم اتحدة اإلنمائي ليبيا / علي الشريف ©
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بناء السالم وتعزيز التعافي التنمية االقتصادية

نتيجــة  بالغــة  بســعادة  "نشــعر 

تلقينــاه مــن برنامــج  الدعــم الــذي 
خــالل  اإلنمائــي  اتحــدة  األمــم 
ــا  ــة فيم ــالث ااضي ــنوات الث الس
التحتيــة  البنيــة  بتجديــد  يتعلــق 

وتسليم اعدات�"

السيد/ سنوسي شادكو،
 نائب عميد بلدية أوباري

"برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي هــو 

أحــد الشــركاء الرئيســي للصنــدوق 
االســتئماني األوروبــي للطــوارئ مــن 
ــى  ــا عل ــل مًع ــث نعم ــا حي ــل أفريقي أج
توفيــر وصــول متســا� لخدمــات عاليــة 
األكثــر  لألشــخاص  وخصوًصــا  الجــودة، 

احتياجاً في البالد�"

الخطــط  وضــع  لعــرض  األدلــة  تحديــد  لغــرض 
واالستثمارات اعنية وتحفيز القطاع الخاص في 
ليبيــا، تعــاون برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي مع 
انظمــة الدوليــة للهجــرة لتقييــم ســوق العمــل 
فــي أهــم اناطــق االقتصادية في البــالد. وأكدت 
العمليــة علــى أن القطــاع الخــاص هــو احــرك 
الرئيســي للتنمية االقتصادية وحددت طرق لســد 
الفجــوات فــي اهــارات، ال ســيما فــي مجــاالت 
التكنولوجيا واالتصاالت والوظائف اهنية. وحدد 
التقييــم قطاعــات الزراعــة والتشــييد والســيارات 
وخدمــات الرعايــة على أنها من ب أكثر القطاعات 
التي من ارجح أن تخلق فرص توظيف الئقة، كما 
وضــح التقييــم كيفيــة تعزيــز جائحــة كوفيــد-19 

الستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.

سيســاعد التقييــم فــي تشــكيل أحــكام وسياســات 
سوق العمل التي يمكنها تسريع التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة الشــاملة واتوافقة مع حقوق العمال، 
ومــن بينهــم اهاجريــن. ويصــف وزيــر العمل الســيد/ 
علــي العابــد الرضــا أبــو عــزوم كيــف ســلطت الدراســة 
الضــوء علــى الصــور النمطيــة حــول الوظائــف اهنيــة 
ــن  ــد م ــل العدي ــث يعم ــة، حي ــى البطال ــي أدت إل والت
الخريجــ بجــد الكتســاب مهــارات ال يحتاجهــا ســوق 
العمل في النهاية. وأكد أن ذلك سيساعد الوزارة في 
البحــث عــن حلــول بديلــة مثــل دعــم القطــاع الخــاص 

وريادة األعمال والتنمية.

تقييم سوق العمل

يعانــي االقتصــاد الليبــي، الــذي مزقــه االنقســام 
ــق متعــددة أمــام  ــزاع، مــن عوائ السياســي والن
رائــدي األعمــال للبــدء فــي مشــاريعهم، فــي ظل 
نظام مصرفي والركود الذي فرضته جائحة كوفيد 
19. إن االنتعــاش االقتصــادي ضــرورة حتمية للحد 
فــي  لالســتثمار  النــاس  وتشــجيع  الفقــر  مــن 
واســتقرارهم  التجاريــة  وأعمالهــم  أنفســهم 

االجتماعي.

يوليــو 2021 طرابلــس. يحضر الطالب حصــة العلوم ويفحصون 

باجهــر فــي معمــل ادرســة فــي بلديــة ســبها، بعــد تنفيذ 

أعمال التجديد ألكثر من ثالث مدارس في انطقة، باإلضافة 

إلــى مشــروع تعزيــز القــدرات احليــة مــن أجــل القــدرة علــى 

الصمود والتعافي امول من االتحاد األوروبي. 

الســيد/ خوســيه أنطونيو ساباديل، 
سفير االتحاد األوروبي في ليبيا

تحدة اإلنمائي ليبيا / عبداهللا حسبرنامج األمم ا ©
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بناء السالم وتعزيز التعافي
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استئناف اشاريع التجارية

اســتأنفت بشــرى عبــد اهللا التاجــوري عملهــا فــي التمريــض انزلــي فــي بنغازي الــذي أوقفــه النراع، حيــث تقوم اآلن 
بتوظيــف ممرضــات عاطــالت عــن العمــل، بمــا فــي ذلــك النســاء الالتــي نزحــن بســبب النــزاع، ومســاعدة كبــار الســن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة. أما في تاورغاء، تخطط أمل مفتاح صالح عقيلة لالستفادة من التدريب في بناء مركز مهني 
يوفــر التدريــب علــى النجــارة واألعمــال اعدنيــة والخياطــة للرجال والنســاء، وخاصًة الشــباب. ويحدوهــا األمل في أن 

يستفيد الطالب مما تعلموه في إعادة بناء ادن الليبية اتضررة.

مــن خــالل تحــدي االبتــكار، حصــل 35 شــخص مــن رواد ورائــدات األعمــال الواعديــن فــي بنغــازي علــى منــح ماليــة لبــدء 
مشــاريعهم، كمــا تلقــوا التدريــب والتوجيــه والــذي سيســاعد علــى احتضان هذه الشــركات الناشــئة اصممة لســد 
فجوات السوق في مجاالت معالجة األغذية، والزراعة وخدمات التوصيل، والتجارة اإللكترونية، من ب أمور أخرى. ومن 

اقرر أن تخلق هذه الشركات الناشئة حوالي 250 فرصة عمل جديدة.

نوفمبــر 2020، تاورغــاء. إحــدى رائــدات األعمــال مــن تاورغــاء تقــدم 

ــون Re-Start-Up الصــورة ©برنامــج  ث ــة خــالل مارا ــا التجاري أفكاره

األمم اتحدة اإلنمائي ليبيا/مالك اغربي

ــد االحتياجــات واألولويــات اســتقبلية  ــى تحدي ــة عل ــي هــذه الخطــوة ســاعدة البلدي "تأت

في سياق إعادة اإلعمار وتحقيق التنمية اكانية واستدامة�"

السيد/ عصام قربع، 
مدير التعاون الدولي السابق بوزارة التخطيط

التنمية االقتصادية
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بناء السالم وتعزيز التعافي التنمية االقتصادية

تــة. العبــات التنــس بتــول وميــس  يوليــو 2021، صبرا

وميرال يقفون اللتقاط صورة جماعية بعد جلسة تدريبية 

في لعبة التنس بأكاديمية التنس بصبراتة.

إلهام جيل جديد من رّواد ورائدات األعمال

تمك النساء والفئة الشبابية لرسم استقبل

باإلضافــة إلــى دعــم رواد ورائــدات األعمــال األفــراد، يســعى برنامــج األمم اتحــدة اإلنمائي إلى بنــاء "نظام 
بيئي" لريادة األعمال - أو األشــكال اختلفة للدعم الذي يشــجع الناس على إنشــاء مشــاريع جديدة. في 
عــام 2021، انبثقــت رؤى جديــدة مــن تحديــد أشــكال الدعم اختلفة لــرواد األعمال، مثــل حاضنات األعمال 

الحالية ومساحات العمل اشترك للشركات الناشئة واؤسسات االجتماعية.

قامت شركة "تطوير" لألبحاث بإنشاء مركز تطوير لريادة األعمال. ومن ب 3500 من خريجي اركز، عزيزة 
الحاســي، وتفاحــة ســحيم، وأمــ كشــرود، والذيــن قامــوا بإنشــاء "بانــدا" لربــط اعلمــ وأوليــاء األمــور 
ثنــاء الجائحــة، أعــاد رواد األعمــال الثالثة تجهيــز التطبيق  تابعــة األداء الســلوكي واألكاديمــي لألطفــال. وأ
بســرعة الســتضافة محتــوى أكاديمــي إلكترونــي حتــى يتمكن الطــالب من التعلــم عبر اإلنترنت. مــن جانبها 
ــة  ــا التعليــم فــي الدول ــارا لتكنولوجي قالــت تفاحــة: "تأمــل شــركتنا علــى اــدى الطويــل أن تصبــح معي

وانطقة".

تعمل مبادرة "نحن نرســم مســتقبلنا"، وانبثقة عن تعاون برنامج األمم اتحدة اإلنمائي وهيئة األمم 
اتحــدة للمــرأة، لتمكــ انظمــات الشــعبية التــي تعمــل مــع النســاء والشــباب النازح، بمــا في ذلك 
اهاجريــن، فــي كل منطقــة مــن مناطق ليبيا. ويبنــي التدريب اهارات التنظيميــة وفهم تحليل القضايا 

الجنس، أو كيفية تقييم القضايا فيما يتعلق بالتأثيرات اختلفة على النساء والرجال.

 االقتصادي وبناء السالم، من ب نح البالغة 15000 دوالر إلى 12 مجموعة للعمل على التمكذهبت ا
قضايــا أخــرى. على ســبيل اثال، يشــجع مخيم األخــوات الرياضي التابع نظمة هيــرا الفتيات على تقديم 
ابــادرة فــي حــل النزاعــات. ومن خــالل األلعاب الرياضيــة، يقوم اخيم بتثقيفهن بشــأن العمــل الجماعي 
واساواة ب الرجل وارأة. وهناك مجموعة أخرى، وهي "انتهى لالبتكار التعليمي"، تعمل مع النساء 
والشــباب لصقل مهاراتهم كنشــطاء وقادة في اجتمع. كما يتعلمون اســتيعاب وجهات النظر اختلفة 

وتجنب مسببات النزاع، من ب جوانب أخرى.

الشــباب  مــع  ثــار"  "آ منظمــة  تعمــل 
والنســاء للتعبير عن وجهات نظرهم في 
القضايــا االجتماعيــة مــن خــالل األفــالم 
ــر  ــي ظه ــة، الت ــال الفني ــرة واألعم القصي
بعضها في أنحاء مدينة ســبها. وفي هذا 
الصــدد، تقــول مديــرة اشــروع عائشــة 
ــا  ــديدة ألنن ــعادة ش ــعر بس ــب: "أش رج
للفــن  جديــدة  بــذور  بــزرع  ســاهمنا 

والجمال في مدينتنا".

تحدة اإلنمائي ليبيا / عبد اهللا حسبرنامج األمم ا



مجابهة جائحة فيروس كورونا استجد (كوفيد – 19)

بالشراكة مع وزارة الصحة، قام برنامج األمم اتحدة اإلنمائي بتقديم الدعم للوزارة لوضع خطة االستجابة 
الوطنية لجائحة كوفيد19-. بعد ذلك، ساعد برنامج األمم اتحدة اإلنمائي في توريد اإلمدادات األساسية 
مثل أجهزة التنفس الصناعي، وغرف عزل فيروس كوفيد19- التي تعمل بالطاقة الشمسية، وعدة اختبار 
كوفيــد 19-، ومعــدات الوقايــة، ممــا ســهل تحويل ثالثة مراكز طبيــة إلى مراكز عزل. وأتى االســتثمار الكبير 
في تطوير قدرة البلديات واجتمع ادني بثماره من خالل التنســيق الســريع والفعال في اجتمعات، 
بما في ذلك توعية الجمهور بشأن معايير النظافة والتباعد االجتماعي، وتقديم التوجيهات بشأن كيفية 

الحصول على اشورة الطبية.

مع أكثر من 1500 طبيب من خالل تطبيق التطبيب عن بعد تواصل 35000 مريض

مليون $7.4
 من أموال البرنامج إلى نظام الرعاية الصحية

تم إعادة توجيه
ايصال الحقائق والرسائل الصحية إلى أكثر من 

100000 شخص

مــن أجــل مكافحــة اعلومات الخاطئة واضللة حول فيروس كوفيــد19-، قدم البرنامج حملة الكترونية على 
وسائل التواصل االجتماعي، تحت هاشتاق #اوقفوا_الوصم، تم فيها استعراض حقائق دقيقة ورسائل صحية 
ألكثر من 100000 شــخص. وســاهم تدريب الصحفي واألشــخاص اؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي 
فــي بنــاء اهــارات الالزمة واجهة اعلومات غير الصحيحة واضللــة اتعلقة بفيروس كوفيد19- وكذلك 

خطاب الكراهية الذي يمكن أن يثير النزاع والوصم االجتماعي.

وكذلــك  الجــودة  عاليــة  خدمــات  تقديــم  يســاهم 
الســكان  رفاهيــة  فــي  التحتيــة  البنيــة  صيانــة 
ــراء  ــة الغ ــا بمثاب ــا أنه ــي. كم ــى التعاف ــم عل وقدرته
الــذي يربــط اجتمعــات بعضهــا ببعــض. ومــع ذلــك، 
أمــده  طــال  الــذي  االســتقرار  وعــدم  النــزاع  فــإن 
وأيضــاً جائحــة كوفيــد19- قد فرضــوا ضغوطـًـا متواصلة 
تقديــم الخدمــات فــي ليبيــا، ال ســيما فــي  علــى 
مجــاالت التعليــم والصحــة والطاقــة وايــاه والصــرف 
 الصحــي. وُتنهــك هــذه النواقــص والثغــرات شــراي
ــي  ــاس ف ــن الن ــر م ــا كثي ــد عليه ــي يعتم ــاة الت الحي
ترتفــع فيــه األســعار بســبب انخفــاض دعــم  وقــت 
الســلع الغذائيــة، وفقــدان انــازل وســبل العيــش 

جراء النزاع، وانعدام األمن على نطاق واسع.

فــي ســبها، تــم تطويــر موقــع إلكترونــي، مــن خالل 
شــراكة برنامج األمم اتحدة اإلنمائي مع منظمة 
فــزان ليبيــا واركــز الوطنــي كافحــة األمــراض، 
يســتضيف أداة لتقييــم األعــراض ويتتبــع الحــاالت 
صفحــة  خــالل  ومــن  اوقــع.  حســب  اصابــة 
فيســبوك محليــة، تمكــن 29000 شــخص مــن 
الوصــول إلــى معلومات موثوقة حــول بروتوكوالت 
خــط  إنشــاء  وتــم  والســالمة.  والعــالج  الوقايــة 
مســاعدة مجتمعي كذلك لتحديد األشخاص الذين 
ُيحتمــل إصابتهــم بالفيــروس وتوصيلهــم باألطباء؛ 

حيث يستخدمه اآلالف من العائالت يومياً.

لدى اليابانيون شعور خاص تجاه ليبيا، نظرًا لتضرر اجتمع واالقتصاد الياباني بشدة 
من الحرب العاية الثانية منذ حوالي 76 عام. ومع ذلك، استطاعت اليابان التعافي 
لتصبــح واحــدة مــن أكبــر االقتصــادات فــي العالــم بســبب إرادة الشــعب واســاعدات 
الدوليــة. لذلك، فاليابان مســتعدة دائماً للمســاهمة في إعادة إعمــار ليبيا وتنميتها، 

جنًبا إلى جنب مع األصدقاء الليبي ووكاالت األمم اتحدة."

السيد/ ماساكي أماديرا،
 القائم بأعمال سفارة اليابان وانسق الخاص لليبيا
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وقــف برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي إلــى جانــب الشــعب الليبــي فــي إنشــاء مؤسســات مجهــزة 
ــات  ــي فئ ــدة اإلنمائ ــم اتح ــج األم ــع برنام ــتدامتها. وجم ــة واس ــق التنمي ــة لتحقي ــدرات الالزم بالق
توافــق فــي اآلراء علــى طريــق الســالم والتنميــة، وترســيخ أســس الحكــم  مختلفــة لتشــكيل 
ــدة  ــم اتح ــة األم ــع بعث ــج، م ــاهم البرنام ــة. وس ــتحقاقات االنتخابي ــالل االس ــن خ ــي، م الديمقراط

للدعم في ليبيا، في القيام بدور محوري في احادثات التي تحدد شروط الحكم والعدالة.

دعمــت بعثة األمم اتحدة للدعم في ليبيا 
وبرنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي عمليــة 
ــوار السياســي والعســكري واالقتصــادي  الح
 التــي أسســها مؤتمــر برلــ الليبيــ بــ
لعــام 2020. وقــد مهــد اؤتمــر الطريــق 
للتغلب على ســنوات من االنقســام والحكم 
ــى إقامــة  اتشــعب، مــن خــالل الدعــوة إل
انتخابــات رئاســية وبرانيــة حــرة وشــفافة 
تحــول  نقطــة  وحدثــت  مصداقيــة.  وذات 
رئيســية فــي أواخــر عــام 2020، عندما وافق 
منتدى الحوار السياســي الليبي الذي عقدته 
األمــم اتحــدة، وهو منصة لبنــاء توافق في 
اآلراء حــول إطــار موحــد للحكــم، علــى خارطــة 

طريق لالنتخابات.

 علــى الرغــم مــن اســتمرار حالــة عــدم اليقــ
السياســي التــي تفاقمــت بســبب النــزاع 
وجائحــة كوفيد19-، شــهد عــام 2021 تحقيق 
بعض اكاســب في عملية اصالحة، حيث 
عملــت بعثة األمــم اتحدة للدعم في ليبيا 
وبرنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي بشــكل 
وثيــق مــع االتحــاد األفريقــي لدعــم اجلس 
الرئاســي فــي وضــع عمليــة مصالحــة وطنية، 
تخــاذ خطــوة مهمــة تتمثــل فــي إصــدار  مــع ا
ــا للمصالحــة  ــة علي مرســوم بإنشــاء مفوضي
الوطنيــة. وشــدد أصحــاب اصلحــة علــى 
التاريخــي  للظلــم  الهادفــة  اعالجــة 
واســتمر وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، بمــا 
الطويــل،  التعســفي  االحتجــاز  ذلــك  فــي 
واألشــخاص افقوديــن والنازحــ، والعنف 
ــتكون  ــرى. وس ــور أخ ــ أم ــن ب ــي، م الجنس
معالجة هذه األمور أساسية لتحقيق العدالة 

السيد/ مايكل أونماخت،االنتقالية التي تؤدي إلى سالم دائم.
 سفير أانيا لدى ليبيا

السياســية  للعمليــة  بدعمهــا  أانيــا  "تلتــزم 

ــج  ــد برنام ــا، ُيع ــبة لن ــا� وبالنس ــي ليبي ــالم ف والس
ــذ  ــياً لتنفي ــريكاً رئيس ــي ش ــدة اإلنمائ ــم اتح األم
ســيما  ال  ليبيــا،  حــول   برلــ مؤتمــرات  نتائــج 

بهدف التحضير لالنتخابات الوطنية واحلية�"

تم منح حق تسجيل الناخب خارج البالد 
ألكثر من 10700 ليبي في الخارج

تم إرسال بطاقات االقتراع اؤمنة 
واإلمدادات األساسية األخرى إلى أكثر من 

8000 مركز اقتراع

تم توفير أكثر من 600 مركز اقتراع 
وتحس تأم منظومة تسجيل 

 الناخب

40 انتخابات بلدية أدلى فيها
147769 رجًال 

و55881 امرأة بأصواتهم، 

بنسبة %44 من اإلناث

تم تسجيل ما يقرب من 515000 ناخب 
جديد، من بينهم أكثر 25000 شخص 

من النازح داخلياً

الحوكمة
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بالتعــاون مــع بعثــة األمــم اتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، دعم برنامــج األمم اتحــدة اإلنمائــي افوضية الوطنيــة العليا 
تهــا علــى إدارة االســتحقاقات االنتخابيــة، وقامــوا بوضــع خطط وسياســات وإجــراءات تنفيذية  لإلنتخابــات لتحســ قدرا
إلجراء االنتخابات بشفافية وبما يتماشى مع اإلطار التشريعي. كما ساهم البرنامج في توريد مواد االقتراع األساسية، 
مثــل بطاقــات وصناديــق االقتــراع ذات ايــزات األمنية اتعــددة. وقد تم وضع خطة لتوزيع هذه اــواد على أكثر من 
8000 مركــز اقتــراع فــي جميــع أنحــاء البالد. باإلضافة إلى تطبيق أنظمة لجدولة النتائج إلى جانب آلية العتماد وســائل 

اإلعالم الوطنية والدولية ومراقبي االنتخابات.

اللوائــح  افوضيــة  راجعــت  كمــا 
واإلجــراءات، وطــّورت البرمجيــات، ودرّبت 
اوظفــ لتســهيل عمليــة تســجيل 
فــي  افوضيــة  وبــدأت   .رشــحا
اســتضافة ندوات منتظمة عبر اإلنترنت 
حــول  للحديــث  النســائية  للقيــادات 
التحديــات التــي يواجهنهــا والعمل على 

معالجتها.

مــع تولــى أعضــاء اجالــس احليــة انتخبــة مناصبهــم، ســاعدهم 
برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي علــى بنــاء القــدرات لخدمــة ناخبيهــم 
بشك� فعال. وتناولت وحدات التدريب عبر اإلنترنت العديد من القضايا 
منها التمثيل الشــامل ووســائل التواصل وأهمية مشاركة ارأة. وركز 
تدريــب مســؤولي االتواصــل واإلعــالم مــن 27 بلديــة ليبيــة علــى أد،ات 
لتحســ تدفق اعلومات ب الســلطات احلية واجتمعات حول 

الخدمات العامة الرئيسية.

تحس إدارة اإلنتخابات

السيدة/ ميساء الرجيبي،
 مديرة التعاون الدولي بوزارة 

الحكم احلي

"تؤدي وسائل التواصل 

واإلعالم دورًا مهماً في 
عمل البلديات، حيث 

 تمثل جسرًا ب
اجتمعات احلية 
واجالس البلدية 

وصناع القرار�"

ــارك  ــد تش ــا الغ ــراع ليبي ــز اقت ــي مرك ــرأة ف ــس. ام ــر2021، طرابل يناي

وتمارس حقها في انتخاب اجلس البلدي لبلدية القره بولي. 
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يعتمــد التحــول الديمقراطــي الناجــح فــي ليبيــا على تأســيس دولة تقوم على ســيادة القانون، حيــث يكون فيه 
القضــاء عــادل وشــامل ومتاح للجميع. وفي إطار التغلب على التحديــات والثغرات بالخدمات األمنية والقضائية، 
دعم برنامج األمم اتحدة اإلنمائي اؤسســات في القطاع القضائي، بما في ذلك أجهزة الشــرطة والشــرطة 
القضائيــة ومكاتــب االدعــاء واحاكم، في تعزيز قدراتهم لتقديم خدمات تلبي االحتياجات وخاضعة للمســاءلة. 
ويســاعد البرنامــج علــى بــدء اإلصالحــات التي تجعل اؤسســات أكثر اســتجابة للفجوات في اســاواة وحقوق 
ارأة. وأســفرت عملية بناء القدرات اوجهة ســؤولي الشــرطة والســجون عن تحســينات فورية وملموسة 
مــن خــالل تمكــ اســؤول مــن تقديــم الخدمــات للفئــات األكثــر احتياجــاً باجتمعات. كمــا ســاعد البرنامج 

اجتمع ادني واناصرين في اطالبة بحقوق اإلنسان والعدالة.

تعزيز القضاء وسيادة القانون

فبراير 2021، طرابلس. اللواء فوزية عمر تشارك في
ورشة عمل حول العنف القائم على النوع االجتماعي.

تدريب أكثر من 400 ضابط
على الدوريات الشرطية

 التدريب على تأم السجون

 وتحس مهارات 350 ضابط
قضائي

قسم شرطة في طرابلس 
ومعهد تدريب فني للشرطة 

 15تجديد

 برنامج األمم اتحدة اإلنمائي في ليبيا

14 2020-2021

الحوكمة

©برنامج األمم اتحدة اإلنمائي ليبيا /مالك اغربي



فــي حــي األندلــس طرابلــس، بدأ أول قســم شــرطة نموذجــي العمل في عــام 2021 من خــالل تعاون 
برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائــي مــع وزارة الداخليــة وبعثــة األمــم اتحــدة للدعــم فــي ليبيــا وبعثة 
االتحــاد األوروبــي لتقديــم اســاعدة الحدوديــة فــي ليبيــا. وقــام البرنامــج بإعــادة تأهيــل القســم 
وتأثيثه، بهدف إبراز نهج جديد للشرطة يكون موجه نحو اجتمعات والسكان. ويوفر القسم جميع 
وظائــف الشــرطة اإللزاميــة، حيــث يخــدم أكثــر مــن 300000 شــخص. وتؤكــد التوصيفــات الوظيفية 

للموظف حالياً على الخدمات اجتمعية اوجهة نحو خدمة السكان.

علــى الصعيــد الوطنــي، ســاعد برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائي في تطويــر التدريب علــى ضبط األمن 
اجتمعــي الــذي يركــز علــى كيفيــة عمل أجهــزة إنفــاذ القانون واجتمعات لتحســ األمــن. ويؤكد 
تدريب الشرطة على تسيير الدوريات أو الشرطة اجتمعية على حماية ادني ويحدد الخطوات 

الالزمة لتعزيز أمنهم.

ســاعد برنامــج األمــم اتحــدة اإلنمائي في تحســ إدارة الســجون بما يتماشــى مــع معايير حقوق 
اإلنســان، بمــا فــي ذلــك مــن خالل التركيــز على إعادة تأهيل الســجناء. فعلى ســبيل اثــال، يتمتع 
الســجناء الذيــن يكتســبون مهــارات مهنيــة بفرصــة أفضــل للعــودة إلــى اجتمع، وتأســيس ســبل 
عيــش جديــدة وتجنــب العــودة إلــى الجريمــة. ففــي عــام 2021، قــام مركز تدريــب مهنــي تجريبي في 
سجن الجديدة بتعليم السجناء مهارات اللحام والخياطة والحاسوب والطهي. وبالتوازي مع ذلك، تم 
وضــع منهــج تدريبــي للشــرطة القضائيــة بمــا يتماشــى مــع القوان الوطنيــة والقواعــد النموذجية 
الدنيا عاملة السجناء. كما ساعد البرنامج في وضع إجراءات تشغيل موحدة بحيث تفهم الشرطة 

القضائية بوضوح وتقبل اعاملة اإلنسانية للسجناء وتطبقها بما يتماشى مع حقوقهم.

مهن جديدة لنزالء السجون

 خدمات الشرطة اجتمعية

ديسمبر 2021، طرابلس (ليبيا). اقدم سمية جبريل، رئيس قسم حماية 

الطفــل واألســرة، تقــوم بعمــل روتيني يومي في مركز شــرطة حي األندلس 

النموذجي، والذي أعيد تأهيله مؤخًرا بدعم من االتحاد األوروبي، لتعزيز أمن 

اجتمع. 
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2020 $64,199,408 

2021 $64,392,046 

$128,591,454 

www.ly.undp.org
@undp.ly
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مع جزيل الشكر
لجميع شركائنا

$281,827 $144,998 

افوضية األوروبية

$49,541,336

$4,239,058
نرويج

$2,863,171 

جمهورية كوريا

$682,226 

صندوق األمم اتحدة 
للمرأة وبناء السالم

$601,729 

اؤسسة الوطنية للنفط
وريبسول

$294,641

الدنمارك كندا قطر

 $4,152,127 

فرنسا
$3,737,979

هولندا

 $3,525,240

املكة اتحدة

$3,412,437

الواليات اتحدة
األمريكية 

$28,408,628

اانيا

$10,779,901 

اليابان

$9,866,851

ليبيا

$5,438,013

ايطاليا

$302,498 

سويسرا
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